
1 
 

 

. 

 

 

 

 

  

 

 

 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

  دانشگاه های دولتی
 دانشگاه بوعلی سینا

*        

  کاربردی -دانشگاه جامع علمی
 

        

  دانشگاه آزاد
 

        

  سایر
 

        

 فناوری اطالعات و شهر هوشمند نام کمیته:

 عضو سمت در کمیته:

 چهار سال مدت زمان عضویت :

 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
دانشگاه محل 

 اخذ مدرک
 کشور محل اخذ مدرک

 لیسانس
 

 مهندسی کامپیوتر
 

 1375 نرم افزار
دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 ایران

لیسانس فوق   
 مهندسی کامپیوتر

 1385 نرم افزار
دانشگاه علم و 
 صنعت تهران

 
 ایران

 1394 افزارنرم  مهندسی کامپیوتر دکتری
دانشگاه علم و 
 صنعت تهران

 
 ایران

 سوابق تحصیلی

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 حل عکس

(3*4) 

 عضویت هئیت علمی در:

 مشخصات کمیته که در آن عضو هستید: 
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 سوابق پژوهشی، شغلی و مقاالت چاپ شده  و... را به مشروح توضیح دهید.

 سوابق اشتغال

 1394پیمانی،  -دانشگاه بوعلی سینا، هیئت علمی -

 1394-1389دانشگاه بوعلی سینا، بورسیه،  -

 1388-1387پیمانی،  -دانشگاه مالیر، هیئت علمی -

 1386-1385دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، هیئت علمی،  -

 1383اداره کل ثبت احوال همدان، برنامه نویس کاربردی و مشاور فناوری اطالعات،  -

 1382-1380مرکز بیرجند، کارشناس آموزشی و سرپرست گروه کامپیوتر،  -دانشگاه صنایع و معادن ایران -

 1379-1377کارشناس نرم افزار،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند،  -

 مقاالت کنفرانس

کنفرانس ملی اویونیک، سومین  ،"در کاربردهای اویونیک تخمین بیشترین زمان اجرای برنامه ها"مهدی سخایی نیا،  -

 .1396خرداد  ،ایران تهران،

، هشتمین "روشی مبتنی بر تطبیق الگو برای تخمین بیشترین زمان اجرای حلقه ها"مهدی سخایی نیا، سعید پارسا،  -

 . 1395کنفرانس بین المللی فناوری اطالعات و دانش، همدان، ایران، شهریور ماه 

، اولین کنفرانس بین "مهندسی نیازمندی ها در توسعه چابک نرم افزارها: فرصت ها و چالش ها"مهدی سخایی نیا،  -

 . 1395ستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، ایران، اردیبهشت ماه المللی د

، "تعامل پویا بین وب سرویس ها بر اساس پایگاه داده فعال"مهدی سخایی نیا، محمد ظروفی، ناهید صادق پور،  -

 . 1392روندها و سرحدهای جدید، مالیر، ایران،  -همایش ملی فناوری محاسبات و اطالعات

- Saeed Parsal Mehdi Sakhaei-nia; “A New Approach to Determine Number of Loop Iterations for 

WCET Analysis”. Proceedings of the Eighth International Conference on Information Technology: 

New Generations 2011 

، "از کد برنامه برای تخمین زمان اجرای برنامه ها  XMLی برارائه نمایش مبتن"مهدی سخایی نیا، سعید پارسا،  -

 . 1387کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران، تهران، ایران،  چهاردهمین کنفرانس ملی

، "تخمین ایستای تعداد تکرار حلقه ها جهت پیش بینی زمان اجرای برنامه ها"سعید پارسا، مهدی سخایی نیا،  -

 .1386کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران، کیش، ایران،سیزدهمین کنفرانس ملی 

بهبود پردازش پرس و جو با استفاده از طبقه "مصطفی حق جو سانیجی، سامان پورسیاه ناوی، مهدی سخایی نیا،  -

 .1386، سیزدهمین کنفرانس ملی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران، کیش، ایران،"ذاتا XMLبندی اسناد در پایگاه داده 

 پژوهشیطرح 
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، ناظر طرح، مرکز تربیت مربی و "طراحی و ساخت المان های اندازه گیری و کنترلی دارای قابلیت اتصال به شبکه" -

 . 1393پژوهش های فنی و حرفه ای، خاتمه طرح 

 . 1392دانشگاه مالیر، خاتمه طرح ، همکار طرح، "عامل ثبت احوال استان همدانطراحی پدافند غیر" -

، مجری طرح، "از کد برنامه برای تخمین زمان اجرای برنامه  XMLیه ای جهت نمایشی مبتنی برارائه نمونه اول" -

 . 1388دانشگاه مالیر، خاتمه طرح تیر ماه 

 بخشی از سوابق حرفه ای

 . 1375دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند، توسعه نرم افزار کتابخانه  -

 . 1376ه در فرماندهی نیروی مقاومت بسیج )نمسا(، نمایندگی ولی فقیتوسعه نرم افزار کتابخانه حوزه سیاسی معاونت  -

توسعه نرم افزار مدیریت اخبار ویژه ایرنا، حوزه سیاسی معاونت نمایندگی ولی فقیه در فرماندهی نیروی مقاومت بسیج  -

 .1377)نمسا(، 

 . 1377توسعه نرم افزرا مدیریت متره و برآورد، شرکت تاسیساتی ناسار تهران،  -

 . 1382 -1377شرکت مهندسی پایور رایانه بیرجند، مدیر عامل،  -

 . 1378صنف الکترونیک و کارمپیوتر بیرجند، کارشناس فنی شبکه و کامپیوتر،  -

 . 1378بهبود و برنامه نویسی مجدد سیستم های آموزش و مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند،  -

 . 1379دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند،  اداریراه اندازی شبکه های محلی در بخش آموزش و  -

 . 1379توسعه نرم افزار یکپارچه مدیریت شرکت های تعاونی روستایی، شرکت تعاونی قائم بیرجند،  -

 . 1380صورتجلسات، شورای اسالمی شهر بیرجند، توسعه نرم افزار مدیریت  -

 . 1383همدان، ارائه طرح جامع فناوری اطالعات، اداره کل ثبت احوال استان  -

 . 1385تا  1383مدیریت پروژه راه اندازی وب سایت و دبیرخانه بدون کاغذ، اداره کل ثبت احوال استان همدان،  -

 . 1387عضو کارگروه سالمت الکترونیک شورای عالی اطالع رسانی کشور،  -

 . 1388الی  1387مشاور فناوری اطالعات حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه مالیر،  -

 . 1391طرح شبکه مهارت، سازمان فنی و حرفه ای کشور، مشاور  -

 . 1392الی  1390مشاور فناوری اطالعات، مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان فنی و حرفه ای،  -

 . 1392الی  1391راه اندازی آموزش مجازی، مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان فنی و حرفه ای،  -

 تا کنون.  1396نشگاه بوعلی سینا، از سال معاون مدیر فناوری اطالعات دا -

 زمینه های مطالعاتی و پژوهشی

 WCET (Worst-Case Execution Time) Analysis. 

 Static program analysis. 

 Software Engineering. 

 Enterprise Architecture. 

 Service-oriented Architecture. 
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و پژوهش های شورای اسالمی  روابط عمومی مرکز مطالعات

 شهر همدان


